
TO 
 
To to letí, že? A je tu další předložka na našem vybraném předložkovém menu. Předložka to, 
na kterou si teď posvítíme, jednou z nejčastěji používaných předložek ve spojení 
s podstatnými jmény, ne-li tou vůbec nejčastější. Kdybychom chtěli vyjmenovat všechna 
spojení, která existují, tak bychom tu byli opravdu, ale opravdu dlouho. Zde jsou tedy 
alespoň ty opravdu nejdůležitější. 
 

• access to – přístup/vstup (kam), přístup k (čemu) 
o The only access to this place is by boat 
o Jediný přístup k tomuto místo je lodí 

 
• addiction to – závislost na (čem) 

o Is addiction to learning English a good or bad thing? 
o Je závislost na učení se angličtiny dobrá či špatná (věc)? 

 
• answer/reply/response to – odpověď na (co) 

o There was no answer to my question 
o Na moji otázku se mi nedostalo žádné odpovědi 

 
• approach to – přístup/postoj k (čemu) 

o Your need to change your approach to work 
o Musíš změnit svůj přístup k práci 

 
• attitude to – názor na (co), stanovisko k (čemu) (také towards) 

o What is her attitude to this? 
o Jaký názor na to má? (Jak se k tomu staví ona?) 

 
• contribution to – přispění, přínos k (čemu) 

o She is famous for her contribution to science 
o Je slavná pro svůj přínos vědě 

 
• damage to – škoda/újma na (čem), poškození (čeho) 

o The angry cat caused serious damage to our room 
o Ta rozzuřená kočka způsobila vážné škody na našem pokoji 

 
• invitation to – pozvánka (kam) 

o I have got an invitation to the big party 
o Dostal jsem pozvánku na tu velkou party 

 
• key to – klíč k (čemu) (i přeneseně) 



o Hard work is the key to her success 
o Tvrdá práce je klíčem jejího úspěchu 

 
• reaction to – reakce na (co) 

o I am sorry for my reaction to your comment 
o Omlouvám se za svoji reakci na tvůj komentář 

 
• solution to – řešení (čeho) 

o Drinking ten beers a day is not an ideal solution to your problem… 
o Pití deseti piv denně není ideálním řešením tvého problému…  

 
• visit to – návštěva (koho/u koho) 

o He kept talking about his visit to Brno 
o Pořád mluvil o své návštěvě Brna 

 


